
SAÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİM SÜRECİ 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Tezli Yüksek Lisans programlarını tamamlama süresi 6 yarıyıldır.  Öğrenimine 2016 - 2017 Güz Yarıyılı ve öncesinde başlayan 

tüm tezli yüksek lisans öğrencilerinin 6. yarıyılı  2018 - 2019 Bahar Yarıyılı sonu 10 Mayıs 2019 tarihi  itibari ile tamamlanmaktadır.  

10 Mayıs 2019 tarihinde enstitümüze tez teslimi işlemi yapmayan öğrencilerin SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 24. maddesinin 2. bendi 

uyarınca Enstitü ile ilişiği kesilecektir.  

Enstitümüz web sayfası Öğrenci/Tez Teslim Süreci ve Tez Hazırlama Rehberi sekmelerini 

seçerek açtığınız doküman ekinde bulunan Tez Hazırlama Şablonuna göre tezinizi yazdınız 

mı? 

Tez Hazırlama Şablonuna göre tezinizi 

düzenlemeden tez teslim sürecini 

başlatamazsınız. 

Tezinizi teslim edebilmeniz için gerekli olan yayın koşulunu sağladınız mı?    

Yayın Koşulu: yüksek lisans tezinden üretilmiş en az bir ulusal makale veya tam makale 

formatında uluslararası bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması veya kabul 

almış olması  veya  

Yayına hazırlanmış bir makaleyi tezi ile birlikte enstitüye sunması şartı aranır. 

Yayınlanmak üzere hazırlanmış makalenin tez ile birlikte enstitüye teslim edilmesi 

durumunda EYK tarafından belirlenen tez savunma jürisi aynı zamanda makaleyi de 

inceler ve karar verir. Öğrencinin mezun olabilmesi için, tez savunma sınavından başarılı 

bulunması yanında makalenin de sınav jürisi tarafından kabul edilmesi gereklidir. 

Hayır 

Tez Benzerlik Oranı için ilgili adrese tezini 

göndermeyen veya danışman öğretim 

üyesi tarafından benzerlik oranı  

onaylanmadan tez  teslim işleminizi 

gerçekleştiremezsiniz.   

Tez Benzerlik oranınızın  danışman 

tarafından yüksek bulunması 

durumunda tekrar düzenlemeler 

yapılarak  fbetez@sakarya.edu.tr  

adresine  tezinizi yeniden  

göndermelisiniz.  

Enstitümüz web sayfası Öğrenci/Tez Teslim Süreci ve Tez Hazırlama Rehberi 

sekmelerini  seçerek açtığınız dokümanın 2. maddesinde belirtildiği  şekilde tezinizi 

benzerlik  oranı tespit edilmesi için; fbetez@sakarya.edu.tr adresine gönderdiniz mi? 

Hayır  

Belirtilen yayın koşullarından birini 

sağlamanız gerekmektedir. Yayın koşulunu 

sağlamadan tez teslim edemezsiniz.  

Enstitü ile ilişiğiniz kesilecektir. 

Enstitümüz tarafından danışman öğretim üyenize gönderilen Benzerlik oranı raporuna 

göre  "Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu« nu danışman öğretim üyeniz 

imzaladı mı ? 

Ders döneminde Seminer Dersi almayan öğrenciler tez teslim işleminden önce Seminer  
Dersi Sunumu yaparak Enstitümüz Formlar/Yüksek Lisans sekmelerini seçerek açacağınız 
dokümanlarda bulunan “Yüksek Lisans Seminer Tutanağı”nı düzenlemeleri 
gerekmektedir.   
Ders olarak aldıysanız yapmanız gereken işlem yoktur.  
Sunum yaptıysanız “Yüksek Lisans Seminer Tutanağı”nı düzenlediniz mi ? 

Enstitümüz web  sayfası Öğrenci/Tez Teslim Süreci ve Tez Hazırlama Rehberi  
sekmelerini  seçerek açacağınız dokümanın B -2 maddesinde (Tez Teslim edilmeden 
önce bir adet nüshayı aşağıda belirtilen saatler arasında önceden randevu alınarak, 
enstitümüzde şekil şartları açısından kontrol ettirmeli ve Enstitü Yönetim Kurulu'na EYK 
girmesi için onay alınmalıdır.) belirtildiği  gibi randevu alarak gerekli kontrolleri  
yaptırarak onay aldınız mı ? 

Seminer Dersi alınmadan yada Seminer 

Dersi Sunumu tez teslim işleminden önce 

yapılmadan yüksek lisans tez teslim 

işlemini gerçekleştiremezsiniz. 
Hayır 

Hayır 

Tüm işlem adımlarını tamamladıktan sonra en geç 10 Mayıs 2019 Cuma günü mesai 

bitimine kadar tezinizi enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir.  

TEZ TESLİMİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR:  

Enstitümüz Formlar/Yüksek Lisans sekmelerini seçerek açtığınız dokümanlarda  

Tez Teslim Süreci  başlığı altında bulunan;   

1- Yüksek Lisans Tez Teslim Formu A (ortak danışmanınız varsa ve savunma jürinizde 

olacak ise B formu doldurulmalıdır) 

2- Yüksek Lisans Tez Teslim Formu C (Yayın Bilgisi Formu) 
3- Tez Savunulabirlik ve Orijinallik Beyan Formu    
4- Yayımlanmış makaleniz yada jüriye sunulmak üzere hazırladığınız makaleniz 
5- Daha önceden Kontrol Edilmiştir onayı aldığınız 1 adet spiral ciltli  yüksek lisans 
teziniz. 
En geç 10 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili formlarla birlikte tezinizi 
enstitümüze teslim ettiniz mi ? 

SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1-(d)  

bendi   (Tez yazım kılavuzuna uygun 

olarak yazılmayan tezlerin EYK 

tarafından savunma jürileri 

oluşturulmaz.)  uyarınca tezinizi teslim 

edemezsiniz. 

H A Y I R 
Enstitü ile ilişiğiniz 

kesilecektir. 

 

- Enstitümüze tez teslimi yapan öğrencilerin tez tesliminden sonra yapılacak olan ilk 

Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısında Tez Savunma Sınavı Jürileri oluşturulur.  

- Jüri üyelerine Enstitü tarafından görevlendirme yazısı ve teziniz elektronik ortamda 

gönderilir. 

- Görevlendirme yazısından itibaren SAÜ LEÖY 28. 1-(c) bendi uyarınca danışman 

öğretim üyenizle  görüşerek sınav tarihinizi belirlemeniz  gerekmektedir.  (Jüri üyeleri, 

söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden erken 

olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.) 

 -Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav tarihinizi Enstitümüz web sayfası  Öğrenci/ Tez 

Sunumları sekmesini seçerek sınavdan 7 gün önce duyurmanız gerekmektedir.  
 

Evet  

6. yarıyıl öğrencileri için tez teslimi son tarihi olan 10 Mayıs 2019 tarihi itibari ile tezinizi 

enstitümüze teslim edecek misiniz? 

Hayır 

Hayır Enstitü ile ilişiğiniz kesilecektir. 

 

Evet  
Evet  

Evet  
Evet  

Evet  
Evet  

Evet  


